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Redactioneel
Paul van Leest
In de “keuken” van “De Kaardebol” zijn wat dingen gewijzigd.
Allereerst is Toon David gestopt met het kopiëren, adresseren en bij de post
bezorgen van dit tijdschrift. Toon heeft dit vele jaren op een uitstekende wijze
gedaan, maar het sjouwen met de tijdschriften wordt hem te veel, hij is de 80
jaar ook al ruim gepasseerd. We danken Toon hartelijk voor wat hij heeft
gedaan en wensen hem nog vele goede jaren toe. Luc De Muylder zal Toon
vervangen.
Verder heb ik afscheid genomen van mijn oude PC, Windows, Word en het Eras
Demi lettertype. Het standaard lettertype wordt nu Geneva. Zoals reeds bij de
vorige Kaardebol al het geval was, worden er twee versies van dit tijdschrift
aangemaakt:
• een kleurenversie in .pdf, die je kunt downloaden op www.natuurpunt.be/
Kortenberg
• een zwart-wit versie die met de post wordt verzonden.
Als je in plaats van het gedrukte exemplaar een e-mail wil hebben met de .pdf
versie, stuur dan een mail naar paul.vanleest@base.be.
Ik wil ook nog eens wijzen op de elektronische nieuwsbrief van Natuurpunt
Kortenberg. Hierin melden we nieuwtjes en kondigen we activiteiten aan die
binnenkort plaatsvinden. Soms zijn dit activiteiten die nog niet in “De
Kaardebol” stonden. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail
naar het bovengenoemd adres.
Bij Natuurpunt Kortenberg zijn er wat wisselingen in het bestuur gekomen.
Maarten Vandervelpen is onze nieuwe voorzitter. In het volgende nummer
zullen we hen nader voorstellen. Filip Fleurbaey, onze vorige voorzitter, is nu
secretaris. In dit nummer vind je een interview met hem. Ondergetekende was
secretaris en is nu ondervoorzitter. Onze vorige ondervoorzitter, Nadine
Rogiers, blijft in het bestuur. Christine Vicari stopt met het bestuur, maar je zal
haar zeker nog wel tegenkomen bij de activiteiten.
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Interview met de oud-voorzitter van Natuurpunt Kortenberg

Filip Fleurbaey
Interview en foto: Paul van Leest

Hoe is je belangstelling voor de natuur
ontstaan?
Reeds vanaf mijn prille jeugd, op school. Ik
zat in een natuurgroep die op verkenning
ging in de omliggende natuurreservaten. Ik
hield me vooral bezig met planten. Na mijn
middelbaar heb ik biologie gestudeerd.
Na mijn verhuis naar Brussel was ik daar
actief in lokale natuurbewegingen zoals het
Smelleken.

Hoe werd je actief in Kortenberg?

We zijn in 1991 naar Kortenberg verhuisd.
Daar was al een groep actief die was
ontstaan na de ophoging met bouwpuin van
het Elzenbroek in Meerbeek. Naar aanleiding
van een biotoopstudie van het gebied werd
de vzw De Kaardebol opgericht. Het bestuur werd samengesteld, en daar ben
ik ingestapt, samen met Toon David en Wim Leye. In die tijd waren er
rioleringswerken bezig. Een deel van het materiaal werd gedumpt in het
Warandebos, de gevolgen kan je vandaag nog merken. Er kwam nauwelijks
reactie, waardoor mij het belang van een degelijk uitgebouwde milieuvereniging
duidelijk werd.
Geleidelijk kwamen er bestuursmensen bij. Ook de samenwerking met de
afdeling Zaventem kreeg geleidelijk vorm. We wilden geen fusie, maar de
bedoeling was wel regelmatig gemeenschappelijke activiteiten en acties te
organiseren.

Zijn er dingen, waarvan je trots bent dat die gerealiseerd zijn?
Vooral het uitbouwen van onze reservaten. In het begin hadden we enkel het
Eikenhof in huur, en dat was het. Er kwamen subsidieregelingen voor de
aankoop van gebieden, en dat heeft geleid tot het verwerven van delen van de
Rotte Gaten, het Silsombos, de Molenbeekvallei en de steilrand.
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Verder heb ik mooie herinneringen aan verschillende verenigingsmomenten: een
Silsomdag, gemeenschappelijke fi etstochten met afdeling Zaventem, met de
MAR,… Ook het bomenboekje vond ik een mooie realisatie. We hebben in het
kader van een Europees samenwerkingsproject met Sint-Oedenrode in
Nederland een boekje gemaakt met een wandeling langs bijzondere bomen in
beide gemeenten.

Hoe zie je de rol van een voorzitter?

Vooral zoeken naar bekwame mensen en deze dan aan hun trekken laten
komen, zodat een maximum aan natuurwaarden in de gemeente kan worden
gerealiseerd. Ook de samenwerking met de lokale politieke mandatarissen en
lokale adviesraden vind ik belangrijk. Soms zijn er problemen, die je dan moet
proberen op te lossen. Gelukkig kon ik steeds rekenen op de steun van de
ondervoorzitter en de secretaris, waarvoor dank.

Je bent ook actief in Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren). Is er een relatie tussen die activiteiten?

Uiteraard gaat het in beide verenigingen om het milieu. Natuurpunt is meer in
het algemeen actief. De natuur dreigt in gevaar te komen. Mijn generatie heeft
nog als kind de natuur gezien, maar dat geldt vaak niet meer voor de jongste
generatie. In Zaventem is bijvoorbeeld zo weinig natuur, dat voor de kinderen
de parken de natuur zijn. Bij Velt wordt duidelijk wat je zelf kunt doen ,
bijvoorbeeld in de tuin en bij het koken.

We hebben het al even over kinderen gehad. Je bent biologieleraar.

Ik geef les in Brussel aan het 4 e, 5e en 6e ASO, dus aan jongeren van 15 tot 18
jaar. In Brussel hebben ze vrijwel geen contact met de natuur. De meeste
leerpakketten voor Natuur- en Milieueducatie zijn voor jongere leerlingen
gemaakt, en die spreken die oudere groep minder aan. Toch merk ik wel dat
leerlingen geïnteresseerd zijn in de natuur. Het aanspreken van de Brusselse
jeugd blijft wel een uitdaging!

Hoe moet het verder met Natuurpunt Kortenberg?

Allereerst wil ik zelf niet té veel op de voorgrond treden, om Maarten
Vandervelpen alle kansen te geven om te slagen als voorzitter.
We zullen onze groene structuur moeten verstevigen en uitbouwen, langs de
bestaande groene assen. Verder moeten we onze relatie met de landbouw
uitbouwen, zodat we bijvoorbeeld verbindingen kunnen leggen tussen
natuurgebieden door landbouwgebieden heen, op een manier waar ook de
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boeren aan mee willen werken. Ik vraag me wel af of we alle vaktechnische
discussies nog met amateurs kunnen doen, deze zijn eigenlijk meer voor
professionals.

Wat wil je zelf verder gaan doen?
Minder vergaderen en meer natuurbeleving. Ik ga graag naar Wallonië en de
Alpen. De complexe, letterlijk versteende geologie en haar weerslag in het
landschap boeit me enorm. Anderzijds spreken de duinen, met hun jonge en
steeds wisselende landschappen me erg aan. Vooral in de Nederlandse duinenen waddenlandschappen vind je het dynamische landschap terug. Verder wil ik
tijd vrij maken voor mijn familie. En, zoals net gezegd, ook het Brussels
onderwijs heeft uitdagingen en daar wil ik ook tijd in blijven steken. Ook
natuurfotografie interesseert me.

Advertentie
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Walk for Nature in Haacht
Op 25 april is er een “Walk for Nature” in onze omgeving, namelijk in Haacht.
Hierbij staat de Haachtse Leibeekvallei centraal en vindt de opening plaats van
een wandelpad in het natuurgebied “Haachts Broek”.
Het programma:
• 7u00 en 8u00: vroege vogelwandelingen in het Haachts Broek (aansluitend
ontbijt mogelijk mits inschrijving door storting van € 6/persoon op
rekeningnr 979-3305537-73 van NP Haacht voor 19 april)
• vanaf 10u00: start inschrijving recreatieve wandelingen in Haachts Broek,
Antitankgracht en Schorisgat en fietstocht (15 km) door het Haachtse
landschap (landschapsposten enkel in de namiddag)
• 10u30: slotsymposium Week van de Aarde ‘Biodiversiteit in Haachtse
Leibeekvallei: ondertekening biodiversiteitscharter’. Aansluitend receptie.
Aanmelden: natuurpunt.haacht@skynet.be
• Vanaf 13u30: gezinswandelingen op aangeduide circuits (starten kan tot
16u)
• gemarkeerde circuits met lussen van 6 km, 9 km en 12 km langs diverse
landschapsposten met infopunten rond natuur- en landschapsthema’s. Je
maakt kennis met natuurontwikkeling, natuur en cultuur, weidse
landschappen en een uniek agrarisch cultuurlandschap
• gethematiseerde zoektocht voor de jeugd
• Lowland games: voor jongeren vanaf 12 jaar, spel op basis van
natuurkracht en intelligentie voor groepjes jongeren; leuke prijzen voorzien
• Nagenieten in het gemeentepark/Breughels Gasthof Haacht bij een drankje
Hof Ten Dormaal. Om 16u optreden van de RoseRoomSwing
• Doorlopend Tentoonstelling Haachtse Leibeekvallei
Waar? Breughels Gasthof, Gemeentehuis Haacht, Wespelaarsesteenweg.
Trein: Leuven-Mechelen, halte Wespelaar. Bus: lijn 284 en 272.
Parkeergelegenheid, aangegeven door wegwijzers.
Deelname aan de WalkforNature kost € 2 per persoon of € 4 per gezin voor
leden van Natuurpunt of partnerorganisaties. Niet-leden betalen € 4 per
persoon of € 8 per gezin. De bijdrage gaat naar GeefomNatuur voor de
aankoop van natuurgebieden in de Haachtse Leibeekvallei
info: www.natuurpunthaacht.be en www.walkfornature.be
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Culinaire kruidenwandeling
Paul van Leest (tekst en foto's)
De culinaire kruidenwandeling van Tweede Paasdag (georganiseerd met VELT)
was een groot succes. Er zijn 42 personen gekomen.
Ze hebben van een goede wandeling en
interessante proevertjes kunnen genieten
dankzij de grote inspanningen van Anna
Maria Dierck en Patrick Luyten. Op de foto
links is Patrick druk bezig met bakken.

Anna Maria heeft een uitgebreid foldertje
samengesteld met beschrijvingen van planten
uit het Silsombos en met recepten.
Omdat er tijdens de wandeling niet voldoende exemplaren waren, hebben we
een pdf-versie van het foldertje downloadbaar gemaakt via het download gedeelte van de website www.natuurpunt.be/Kortenberg. Het kan het beste
dubbelzijdig (recto verso) worden afgedrukt. Haal het op, want het is de
moeite waard!
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AGENDA
Zaterdag 24 april
Week van de Aarde
De Week van de Aarde loopt in 2010 van 18 tot 25 april en staat in het teken
van biodiversiteit – het belang van natuur, natuurbehoud en verantwoord
recreatief medegebruik. Natuurpunt Zaventem organiseert op zaterdag een
werkdag in de Bombazijnen in Zaventem. Doorlopend van 9 tot 17 uur.
Middageten wordt voorzien. Contact: Danny Blockmans (02 7579016).

Vrijdag 28 mei

Nocturnes in het Silsombos. Start om 20 uur aan het einde van de Lelieboom gaardenstraat in Erps-Kwerps. Einde: 22 uur. Contact: Peter Couvreur (0475
713409).

Zondag 13 juni

Aroma’s van het Silsombos. Start om 10 uur aan het einde van de Lelieboom gaardenstraat in Erps-Kwerps. Einde: 12 uur. Contact: Peter Couvreur (0475
713409).

Zondag 27 juni

14km landschapswandeling 'Midden-Brabant'. Vertrek met de lijnbus centrumNossegem 07.51 uur tot aan de Merodedreef. Vervolgens te voet naar Leuven
(via de Koeheide) om te eindigen in de Kruidtuin te Leuven. Terug met de bus.
info. Roger De Cleen, 02 7579042

Gezien de aard van het terrein en de paden zijn de wandelingen niet geschikt voor rolstoelen
en kinderwagens. De wandelingen zijn gratis voor leden. Voor niet-leden vragen wij een
bijdrage van 1 euro per persoon (maximaal 2,50 euro per gezin).
vu. Filip Fleurbaey Populierenlaan 43 3070 Kortenberg 02/7598752 Filip.Fleurbaey@fulladsl.be
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